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В обкомі ЛКСМ України
На черговому засіданні
бюро обкому
комсомолу
було розглянуто
питання
«Про роботу вузлового ко
мітету комсомолу
станції
Знам’янка по мобілізації
юнаків і дівчат на виконай-'
ня рішень XX з'їзду ВЛКСМ
і XXV з’їзду ЛКСМ Украї
ни».
У постанові бюро відзна
чено, що вузловий комітет
^^.мсомолу проводить пев
ну роботу по виконанню
рішень XX з’їзду ВЛКСМ і
XXV з’їзду комсомолу рес
публіки. У всіх комсомоль
ських організаціях у червнілипні проведені збори по
обговоренню
матеріалів
з їздів комсомолу. Створе
но 14 комсомольсько-моло
діжних колективів. Серед
КМК розгорнуто дійове со
ціалістичне
змагання
по
успішному виконанню зав
дань XII п’ятирічки. Поліп
шилася і внутріспілкова ро
бота.
Разом з тим, як відзначи
ло бюро обкому ЛКСМУ, у
роботі вузлового комітету
ко/лсомолу станції Знам’ян-

ка по пропаганді і виконан
ню рішень з’їздів комсо
молу є ряд суттєвих недо
ліків. Не було організовано
зустрічей за «круглим сто
лом», дискусій, бесід за ма
теріалами XX з’їзду ВЛКСМ
і XXV з’їзду ЛКСМУ. У
більшості
комсомольських
організацій відсутня агіта
ція за матеріалами з’їздів.
Чимало формалізму у со
ціалістичному змаганні ря
ду КМК. Не проведено в
цьому році і їхню атеста
цію. Деякі комсомольськомолодіжні колективи існу
ють формально. При комі
теті комсомолу не діє рада
молодих
спеціалістів, не
створено творчих бригад і
клубів НТТМ. Чимало недо
ліків є і у внутріспілковій
роботі, організації дозвіл
ля молоді.
Бюро обкому ЛКСМ Ук
раїни суворо вказало вуз
ловому комітету комсомолу
(секретар В. Сокирко) на
недоліки в роботі по вико
нанню рішень XX з’їзду
ВЛКСМ і XXV з’їзду ком
сомолу України. Доручено

комітету комсомолу
роз-<
глянути на своїх засіданнях]
у нинішньому році робо-<
ту секретарів провідних це-]
хових
організацій,
їх-'
ній особистий вклад у про-<
паганду і виконання рішень]
комсомольських з’їздів.
<
Бюро обкому комсомолу
вказало бюро Знам’янського міськкому комсомолу на
відсутність практичної до
помоги вузловому коміте
тові комсомолу й недостат
ній контроль за його робо
тою.
Рекомендовано міськко
мам, райкомам ЛКСМУ гли
боко і всебічно проаналі
зувати діяльність
первин
них комсомольських орга
нізацій, апаратів райкомів і
міськкомів комсомолу
по
виконанню рішень XX з’їз
ду ВЛКСМ і XXV
з’їзду
ЛКСМ України.
. Бюро обкому комсомолу
розглянуло питання про хід
передплати в області ком
сомольсько - молодіжних
видань на 1988 рік, а також
інші питання внутріспілко
вого життя.

Микола Одарченко — механізатор. Працює він у колгоспі імені Жданова Новоукраїнського району, нині збирає кукурудзу на силос. Агрегатом КСК-100 він ско
сив качанисту на 350-гектарній площі.
На знімку: механізатор Микола ОДАРЧЕНКО.
Фото В. ГРИБА.

ОАВОДСЬКА комсомолиська конференція була
просто черговою. Мова
йшла про виробничі проб
леми, порушували комсо
мольці наболілі питання
побуту, організації
со
ціалістичного змагання. З
1 червня на заводі введе
на система держприйман
ня. Незабаром підприєм
ство перейде па ’госпроз
рахунок, тож говорити бу
ло про що. І розмова від
булася. Гостра, принципо
ва,
конструктивна. Ви
словлені думки і пропози
ції знайшли своє відобра
ження у проекті рішення
конференції.
Комсомольська органі
зація
«Гідроспли» має
права райкому. За новим
Статутом ВЛКСМ її ко
мітет може бути розшире
ним, мати своє бюро. Пе
редбачалися й вибори сек
ретаря.
Кандидатура нового ва
тажка не пропонувалася,
як це робилося раніше,
«зверху». Первинні орга
нізації самі висували сво
їх лідерів, обговорювали
їхні кандидатури на збо
рах. Кожен з кандидатів
розробив програму пере
будови
комсомольської

У ЛІДЕРА
СВОЯ ПРОГРАМА
Демократизація... Свіжим, чистим вітром повіяло у
нашому суспільстві від цього слова. Всі ми І розумом,
і серцем — «за». Покладаємо надії, обговорюємо, диснутуємо, чекаємо перемін. Але психологію, вироблену
роками, швидко і просто не змінити. Нелегко йде пе
ребудова І в комсомолі. Але зміни все-таки є. Недав
но комсомольці заводу «Гідросила» обирали ватажка.
Вибори проходили не зовсім звичайно. Зрозуміло:
усталені рамки ламаються, пробивають дорогу парост
ки нового.

роботи на заводі, своєї
майбутньої діяльності. Із
цими програмами була
ознайомлена не лише мо
лодь своїх первинних, а й
комсомольці інших під
розділів.
ЦІКАВА ДЕТАЛЬ.
Пе
ред початком конферен
ції делегати одержали
три різнокольорові карт
ки — червону, синю і бі
лу. І не лише для голосу
вання — якщо чийсь ви
ступ здається аудиторії
нудним,
неактуальним,
неконкретним — кожен
може підняти синю карт
ку. Якщо зал «засинів» —
промовець залишає три
буну. Правда, жодного з
ораторів таким способом
не позбавили слова —
всі говорили про діло.

ЧЕРВОНА ЧИ СИНЯ?

Вибори проводить сек
ретар міськкому комсомо
лу М. Цнгульський. Пріз
вища запропонованих чле
нів комітету Микола зачи
тує повільно, э паузами—
якщо маєш аргументи про
ти кого-иебудь, піднімай
синю картку. Не підня
лась жодна — усі «за».
ЦІКАВА ДЕТАЛЬ. Як
правило, секретаря оби
рає лише комітет.
На
цей раз Микола Цигульський оголосив привсе
людно:
— Хто бажає — зали
шайтеся.
Крім членів номітету
мало хто залишився у за.
лі. Переважна більшість
спілчан все-таки заспіши
ла у своїх справах.

#
КІРОВОГРАДСЬКИМ
ЗА «КРУГЛИМ
СТОЛОМ»
«МК» — ПРАВОФЛАНГОВІ ДИНАМІВЕЦЬ
КОСТЯН
МАНДРИК - ЧЕМ
ЖНИВ-87, КОМСОМОЛЬСЬКІ ТИН
ПРАЦІВНИКИ,
СПЕЦІА ПІОН СВІТУ СЕРЕД ПОЛІ
ЦЕЙСЬКИХ ТА
МІЛІЦЕЙ
ЛІСТИ. (2-А СТОР.).
СЬКИХ СТРІЛЬЦІВ'. (З СТОР.).
1 ЖОВТНЯ — ПОЧА
ЧЕРГОВИЙ ВИПУСК
ТОК НОВОГО НАВЧАЛЬНО
ГО РОКУ В СИСТЕМІ КОМ САТИРИЧНО-ГУМОРИСТИЧФ ЖНИВА ВИСВІЧУЮТЬ СОМОЛЬСЬКОЇ ПОЛІТОСВІ-НОЇ СТОРІНКИ «АХІЛЛЕСОВА
ПРОБЛЕМИ... У РОЗМОВІ ТИ. (З СТОР.).
П’ЯТА». (4 СТОР.).

РЕЙД

Кормоцех без вікон і дверей...
щ

О НЕ ДЕНЬ, то ІІОВІ
сюрпризи
готує нам
осінь. Дощить, ранки дихають прохолодою, а там,
дивись, і приморозки вдарять. Добрих господарів це
не лякає. Вони заздалегідь
підготувалися до роботи в
зимових умовах. Маємо на
увазі трудівників колгоспу
«Росія».
Разом із завідуючим фсрмою № 1 О. Г. Блажком
тваринницькі
оглядаємо
приміщення. 1 скрізь відчу
вається дбайлива рука гос
подаря. Худоба стоїть
—■— докорівніши
глянута, сита,
добре утеплені.
На фермі в наступному
році розпочнуть будувати
кормоцех. Це
полегшить
прашо фуражирів, доз
. волить використовуватиІ кожеп кілограм кормів з най
вищою віддачею. Нині ж
тварипнпкам
доводиться
терпіти певні незручності.
І все ж корми, як запевнив
завфермою, — не проблема,
їх припасли як ніколи: на
одну голову худоби є по
тонні сіна, зеленої маси за
кладено в силосні споруди
майже дворічний запас. З
успіхом використовують у
господарстві грубі корми,
гарбузи, бурякову гичку.
На фермі працює п’ять
комсомолок. Підходимо до
Валентини Нехожиної. Ці
кавимося, чи задовольняє
Кандидатів у секретарі
виявилося троє. У Віктора
Лиссика є пропозиція:
— Заступник секретаря
Наталя Ромашова Добре
знає комсомольську ро
боту. Думаю, із обов’язка
ми комсорга справляти
меться.
Присутні не проти. Отож
слово — кандидатам.
У Ігоря Четвертака про
грама максимально кон
кретна:
— Потрібно, на мою
думку, провести анонімне
анкетування членів Спіл
ки молоді, щоб ясно уявля
ти — якою саме вони хо
чуть бачити роботу комі
тету. Втратили свій авто
ритет комсомольські збо
ри. Повернути його, вииосячіі па обговорення акту
альні, гострі питання, тре
ба обов’язково.
Позбутися формалізму
в комсомольській політ
освіті, організувати як слід
навчання активу — теж не
остання справа. Не зай
вим буде створення ком
сомольсько • молодіжних
конструкторських бригад,
які вноситимуть свій вклад
у вдосконалення техноло
гії виробництва. Дуже до
помагатиме у патріотично
му вихованні молоді клуб

тваринників підготовка до
зими.
— Думаю, що в примі
щеннях холодно не буде,—відповідає дівчина, - Он
бачите, якраз двері замішоють.
Наталя Жельман трудиться в старому приміщенні.
Коли ми туди зайшли, дів
чина відразу
попередила:
«Не лякайтеся, що тут стіль
ки недоробок. Ми готуємо
ся на декілька днів «пере
селитися» в сусіднє примі
щення, поки у нас хазяйну
ватиме ремонтна бригада».
Секретар комсомольської
організації відділку Василь
Жельман, який слюсарює
на фермі, повідав про ро
боту, проведену комсомоль
ською організацією по під
готовці до зими. Вона знач
на, дещо планується зроби
ти згодом. Скажімо, моло
ді тваринники
думають
’ провести суботник. А ще
Василь похвалився, що дів
чата наближаються до три
тисячних надоїв молока від
корови. Навіть інші вони
мають щоденно від корови
не менше, ніж у літній пе
ріод — по ІЗ кілограмів.
V КОЛГОСПІ імені Шев* чеика ми теж сподіва
лися побачити втішну кар
тину. Щоправда, були й
деякі сумніви: річ у тім. що
попередній рейд групи на
родного контролю і райко-

му комсомолу виявив знач
ні недоробки в господарстві.
Та минув деякий час і хо
тілося вірити, що справи
поліпшилися.
На жаль, з керівниками
господарства зустрітися не
вдалося. Тоді самі завітали
па ферму № 1. 1 застали
там повне безладдя. У кож
ному приміщенні — протя
ги, шибки повибивані, двері
в деяких місцях з величез
ними дірами.
Неприємно вразив кормо
цех. Вірніше, від нього за
лишилася сама назва. На
віть важко підібрати слово
для порівняння. А схожий
він був па ящик із старих
дощок, який штовхни — і
розвалиться. Не могло не
лякати і те, що до цього
«кормоцеху» погрозливо при
єднувалася лінія електро
передачі. Так і до біди не
далеко, адже дріт оголений.
Дверей у кормоцеху не бу
ло зовсім. Це, напевне, ке
рівники господарства
по
турбувалися про «зручність»
колгоспників: не треба две
рі відчиняти, зачиняти. Тут
вільно може ходити кожен,
хто побажає...
6. ХМАРА — перший
секретар райкому ком
сомолу, В. ЧЕРНИЧЕН
КО — заворг РК ЛКСМУ,
Ю. ЯРОВИЙ — спецкор
«Молодого комунара».
МаловискІБСький район.

ПЕРЕБУДОВА=
ТВОЯ ПОЗИЦІЯ
воїнів • інтернаціоналістів,
який можна організувати
в гуртожитку. Не пустував
би, на мою думку, і клуб
за інтересами, своєрідний
за водськ и й
молод і ж н и н
центр.
Ще Ігор запропонував
створити невеликі комсо
мольські ударні загони для
виконання сільськогоспо
дарських робіт. Стенди
для заводського «Комсо
мольського прожектора» і
для періодики кандидат
вважає необхідними.
Виступ Сергія Авраменка був коротким:
— Не буду повторюва-

ївсь. Якщо взяти навіть
плани минулих років і пра
цювати за ними, як слід,
а не лише иа папері, то
це й буде вже крок на
шляху перебудови.
Вважаю,
що
комсо
мольський секретар пови
нен стояти ближче до лю
дей. Прислухатися до їх
думок, проблем.
Олександр Яковлев і
Наталя Ромашова заяви
ли самовідводи.
За кого ж підніметься
більшість червоних кар
ток? Увага!
Хвилюючий момент.
Секретарём став
Ігор
Четвертак...

Там детально ми зупинилися на цих виборах тому,
що вони — перший нрок на складному шляху демо
кратизації комсомольської роботи. Віриться, що Ігор
Четвертак саме той ватажок, за яким піде молодь
«Гідросили», адже обраний він справді за бажанням
більшості.
Як і кожен перший нрок, цей. зроблений комсо
мольським активом заводу, несміливий. Хотілося, щоб
кандидатів було більше, боротьба гострішою, програ
ми кандидатів різноманітнішими. Найперше, мабуть,
над чим повинен задуматись новообраний комсорг —
чому перед виборами більшість все-таки залишила
зал?
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С. ОРЕЛ.

м. Кіровоград.

І

ЛЕКСАНДР ШВЕЦЬ, механізатор
О
радгоспу «Устинівський» Устинів
ського району; Мені лише двадцять
потири, помічникові — Миколі Наумичу —» двадцять два. Легко здогада
тися, що досвід роботи на
жнивах
маємо невеликий. Саме тому не ро
битиму якихось далекоглядних
ви
сновків, скажу тільки про деякі свої
спостереження. На обла:-юму різні
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«Молодий комунар»
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фесійного рівня. Щоправда,
при
РАПО обов’язково слід організувати
курси підвищення кваліфікації. Ста
тистика — річ вперта, вона свідчить:
механізатор
першого чи другого
класу, як правило, добивається ви
щої продуктивності праці, ніж коле
га із третім класом. І знаєте, на
скільки? На 20—25 процентів. Я ціка
вився в економістів. До речі, у нас

Івана Франка. Підписали договір,
взяли підвищені соціалістичні зобо
в'язання, склали карти полів...
Та
прийшла весна і всі плани полетіли
шкереберть. Запчастин
до техніки
немає, мінеральних добрив і гербі
цидів — теж. Відбулися збори ко
лективу- Люди відверто висловились
про все, що думали, правління кол
госпу підтримало їх. І що ж? Зняли

нинішньої зими на курсах мехвсеобучу вчитимуть працювати на комбай
нах «Дон». Мене запросили на поса
ду інструктора.

Увага! Конкурс
«Наша Батьківщина»
І

Віталій БОНДАРЕНКО, водій кол
госпу імені Карпа Маркса Кірово
градського району: Представникам

змагання комбайнових екіпажів ве
лося чітко: «Молодий комуна*}» опе
ративно повідомляв про
здобутки
молодих хліборобів, ми мали мож
ливість порівнювати свої
щоденні
доробки. Це стимулювало. А дома?

моєї професії мало б бути легше:
техніка добре освоєна, її вистачає.
Та проблеми теж є. Одна з них —
дивна невідповідність у заробітках
водіїв. Здавалося б, більш напруже
ної кампанії, ніж збирання зернових,
годі й шукати. Працюємо від зорі до
зорі, вахтовий метод застосовуємо,
інші передові
методи
організації
праці. А отримуємо все ті ж сто кар
бованців...
В. ІВАНОВ: За якими ж критерія
ми вам платять?
В. БОНДАРЕНКО: Важко сказати...
В. ІВАНОВ: Треба цікавитись. Ось
нині йдуть звітно-виборні збори
профспілкових організаціях. Ви
сунули когось із комсомольців
складу профкому? Ні? А повинні бу
ли б це зробити. Обов'язково треба
мати довірену людину, котра від
стоюватиме інтереси молоді.

Тетяна ЧИЖИКОВА,
механізатор
колгоспу імені Ленінського комсомо
лу Новоукраїнського району: Згодна

«КРУГЛИЙ СТІЛ» «мк»

НОВЕ НЕ ТЕРПИТЬ
ФОРМАЛІЗМУ
Розмові передувала приємна церемонія: другий секретар обному
комсомолу Володимир Іванов вручив переможцям жнив-87 почесні
нагороди — грамоти обкому ЛКСМУ, привітання від льотчиків-космонавтів СРСР, цінні подарунки. Він же н запропонував: «Давайте, дру
зі, поговоримо про наболіле. І про те, що допомогло вам сягнути
успіху, і про фактори, що стримують поступ вперед, не дозволяють
сповна використовувати техніку, впроваджувати інтенсивні техноло.
гії, передові методи праці...».

Не повірите, але я, перемігши в об
ласному трудовому суперництві, не
можу похвалитися, що став право
фланговим у... власному
радгоспі.
Чому? Бо нас фактично виключили із
ямагання. Пояснили це просто: не

можна, мовляв, порівнювати продук
тивність «Дону-1500» і, скажімо, «Ни
ви» чи «Колоса». Справді, не /ложна,
Але ж треба шукати вихід. Можливо, виробити прийнятний коефіцієнт
використання техніки?..

В. ІВАНОВ.
З кожним роком її надходитиме есе
більше...
О. ШВЕЦЬ: А чого лякатися? Не
можна — треба! По собі знаю: по
дібне довір'я окрилює, змушує пра
цювати над підвищенням свого про-

та
попередні
запитання
приймаються до 10 жовт

1. Кого із наших земляків поховано біля Кремлівської стіни!
2. Розкажіть про діяльність І. С. Компанійця —
учасника боротьби з денікінцями у нашому краї.
3. Що ви знаєте про
Т. Т. Деребаса!

ня за поштовим штемпе
лем. Підсумки будуть під

Шановні учасники конкурсу! Усі відповіді на ці

биті
напередодні свята
70-річчя Великої Жовтне
вої соціалістичної
рево
люції.

Нагадуємо адресу ре
дакції: 316050, МПС, м. Кі
ровоград, аул. Луначар*
ського, 36.

1
АНКЕТА ЧИТАЧА
«МОЛОДОГО КОМУНАРА»'
о. ШВЕЦЬ

з роботи начальника раиагропостачу, намітили, як подолати упущення.
І все. Ні запчастин, ні добрив не до
бавилось, про роботу на
кінцевий
результат вже більше ніхто и не зга
дує-

В. ІВАНОВ: Гіркий урок, що й ка
зати. Формальний підхід до справи
практично дискредитував її. Але ж
чому не втрутилася в конфлікт ра
йонна комсомольська організація?
О. ШВЕЦЬ: На мій погляд, крім
формалізму губить добру справу ще
й відсутність гласності. Три роки то
му мій батько, Степан Семенович,
створив першу в радгоспі госпроз
рахункову ланку механізаторів. Де
в'ять чоловік взяли на себе обсяг
робіт, який раніше виконувала трак
торна бригада. Вирощували за інду
стріальною технологією
кукурудзу
та соняшник. Врожай тоді
зібрали
відмінний. Скажімо, зерна кукуруд
зи — по 70 центнерів на круг. Та
прийшла пора розраховуватися за
кінцевими результатами, і учасники
бригадного підряду здивувалися: їх
ні заробітки мало чим відрізнялися
від решти механізаторів радгоспу.
Тим часом контраст врожайності був
вражаючим. Особливо прикро те, що
ланці ніхто й не пояснив: чому роз
цінки були такими, а не іншими? І
ланку чекала та ж участь, що й у
колгоспі імені Івана Франка — вона
розпалася. Батько, щоправда, надії
не втрачає: нині взяв
300-гектарну
площу технічних культур на пару з
братом.

Шановний читачу!
Ппугий місяць триває передплата на газети і жур. Ж
мали зокрема на твою обласну
молодіжну газету |
«Молодий номунар». Журналісти
газети
зустрічаються з читачами в трудових
нолентивах.
навчальних закладах. Однак на зустрічі віч-на-в.ч з г.
усіма читачами не вистачить, зрозуміло, ні часу, ні М
взаємних бажань Тому хочемо запропонувати тану |
розмову заочно.
Не сумніваємось, шановний друже, що наио„.ьше в
прочитуєш щодня ряднів в нинішню пору гласності и у
широкої демократії саме рядків
газетних. Журна ■
лісти газети прагнуть, аби значну долю їх становили І
публікації «Молодого номунара». А для цього треиа І
знати свого читача. Допоможи нам.
Вислови свої |
враження про цьогорічну газету, поділись роздумами
про те, яким тобі бачиться «Молодий комунар» завт- І
ра, у 1988 році.
Отже, відверта розмова. Наші — запитання — твої, в
читачу, відповіді:

і

1. Ти чигаєш матеріали «Молодого комунара», н
яких йдеться про перебудову в комсомолі? Спробуй
оцінити їх. Якщо ти комсомолець, то напиши: чи
відчутні кроки перебудови у твоїй первиннім організації? Якщо так, поділись досвідом. Якщо ні, то —
чому? Спробуй проаналізувати стан справ _______ ,

|
І
І
|

2. Чим ти цікавишся, матеріалів на які теми чека
єш у нашій газеті? Чи задовольняють вони тебе?
3. Які молодіжні теми газета

рідко

виносить на

свої сторінки? Які зовсім не виносить? _________ _
4. Кілька разів цього року газета виходила вдвічі
зменшеним форматом на восьми полосах. Ці спецви
пуски були присвячені питанням контрпропаганди,
літератури, розвитку гласності й демократії в нашій
країні... Чи запам’ятались вони тобі? Які тематичні
номери хотів би ти отримати в наступному ропі?

5. Що тебе не задовольняє в «Молодому комунарі»?

Григорій ОРЛОВ, майстер Новгородківського СПТУ № 36: Підряд ви

Володимир ОЛІЙНИК, завідуючий
сектором сільської молоді ЦК ЛКСМ
України: Раціональна думка. Ми обо
в’язково її врахуємо при розробці
комплексного плану роботи з мо
лоддю агропромислового комплексу
республіки. Цей план складаєте»і до
сить ретельно, думаю, він дозволить
нам вирішити багато складних пи'знь
розвитку молодіжної ініціативи
на
селі. Хотів у тебе запитати , Олександре: чи можна молоді дозіряти
новітню техніку на зразок «Де ну..-?

Сьогодні подаємо остан
ні запитання конкурсу.

Г. ОРЛОВ.

з Віталієм — розцінки пора переглянути. І не лише водіям, а й нам —
трактористам. Ось приклад.
Кілька
років тому ми звозили солому від
агрегатів до скирт, що клалися непо
далік, у полі. Платили нам за відтран
спортовані тонни. Нині ж повсюдно
обладнано кормові двори чи майдан
чики. Розташовуються вони на фер
мах. Отож доводиться їздити на чи
малі відстані, трапляється, що
за
14—15 кілометрів.
А нараховують
нам зарплату за кількість перевезе
них тонн. А чому відстань не врахо
вується? Піднімали це питання
на
комсомольських зборах, розмовляли
з економістами. Та справа з місця
не зрушилась...
В. ОЛІЙНИК: Певно, набагато про
стіше тим, хго працює за колектив
ним підрядом. Для них важливий, на
самперед, кінцевий результат.
По
сіяв — збери, здай державі. І гроші
отримуй не за години чи кілометри,
а за конкретну продукцію.

Микола ОЛІЙНИК, заступник завор
га Устинівського райкому комсомолу:
Це в ідеалі. На практиці не завжди
так виходить. Пригадую, з яким ен
тузіазмом взялися за впровадження
бригадного підряду
механізаторів
тракторної бригади колгоспу
імені

магає злагодженості. Під час жнив
на «Доні-1500» я працював у кількох
господарствах району. І не раз бачив:
техніка простоює то через поламки,
то площі попередньо не підготували
до збирання. Звісно, що люди, котрі
прагнуть до економічної самостійсг./.сст:';
пості, хочуть працювати на кінцевий
результат, з цими явищами не миряться. Та є й байдужі, навіть серед
керівників. Траплялося, приїдеш
у
господарство, а там не поспішають
давати роботу. Роздумують, вагаю
ться. Або ж запропонують такий
лан, на якому «Доном» і розверну
тися ніде. Образливо стає: спільну >н
справу робимо...
В. ОЛІЙНИК: Врахуємо й ці зауваження при розробці вже згаданої
комплексної програми. Від, себе додам:
молодь
повинна іпроявляти
більше ініціативи, оволодівати еконо
мічними знаннями...

В. ІВАНОВ: ...І сміливіше,

компе
тентніше втручатися в господарські
справи. Можна навести немало при
кладів, коли комсомольські праців
ники ставали відмінними керівниками
господарств, виробничих підрозділів
середньої ланки. Можна згадати, як
втілювалися в життя важливі справи,
запропоновані комсомольськими ор
ганізаціями. Ось і на нинішніх жни
вах добре працювали окремі райко
ми комсомолу, були свої лідери се
ред збирально-транспортних загонів
і ланок, екіпажів. Та заспокоюватися
не можна. Стрімке сьогодення дик
тує свій ритм.

Розмову за «круглим столом»
записали М. ЦУКАНОВ — заві
дуючий відділом робітничої і
сільської молоді обкому комсо
молу, М. ЧЕРНЕНКО — спецкор
«Молодого комунара».

6. Запропонуй газеті нові рубрики, назви тематич
них сторінок. Які із теперішніх тебе не влаштовують?

І
І
І
І

7. З якими цікавими людьми ти хотів би зустрі-^р
тись. на
сторінках «МК»?________________ _ І

8. Зараз газети й журнали гостро піднімають пи
тання охорони природи, культурних пам'яток. ІІнпісмо про це й ми. Читачу, що, на твою думку, поіребує захисту? Підкажи нам конкретну адресу____

9. Художні твори з продовженням в кількох но
мерах: чи знаходять вони свого читача?

10. їй передплатне, чи збираєшся ти передплатиш
Молодий

комунар»? ____________ Чому?
Чому?

Може, дорогий читачу, ти хотів би відповісти на
запитання,
яного
нема в на
анкеті.
на оноемом*
аркуші і сам
відповідай
нього. Пиши
ЯкМ інші
заРпита^
їо-тво^пропози'їй3^’ Редаи^ія Ува«но поставиться

Можеш при бажанні назвати своїпрізвище, ім’я та по батькові

адресу
місце роботи чи навчання
316050амЄНйіппХТпУ3пВІЙПравї?пй на адресу редакції:
313азда^’гідь₽ дтжуочо Та 5^^— 36

І
І
1
І
І
І

26 вересня 1987 року

Подискутуємо з
Жовтень — місяць початку
равчального року в системі
комсомольського
політиавчанпя. Няні воно здійсню
ватиметься ВІДМІННИМИ ВІД
минулих,
експерименталь
ними методами.
Зокрема
увертатиметься увага на по
єднання політичних знань із
життям конкретного колек
тиву і конкретної ЛЮДИНИ,
на стимуляцію В комсомоль
ців бажання самоосвіти.
Економічна стратегія пар
тії на сучасному етапі, рі-

«Молодий комунар»

приводу?•в

шення червневого (1987 р.)
Пленуму ЦК КПРС, поло
ження Закону про держав
не підприємство (об’єднан
ня), промова Генерального
секретаря ЦК КПРС М. С.
Горбачова на останньому
з’їзді комсомолу, звітна до
повідь ЦК ВЛКСМ з’їздо
ві, його рішення — ось те,
іцо слухачі мають знати
першочергово.
1987 — 1988 навчального
року у школах та семінарах
систем и
комсомольського

пилг; навчання буде про
довжено вивчення курсу
«Прискорення
соціальноекономічного розвитку краї
ни — стратегічна
лінія
КПРС».
Рекомендуються такі фор
ми політичного й економіч
ною навчання молоді:
1) політичні інколи;
2) політичні семінари;
3) навчання за індивідуалькими планами;
4) політичні
дискусійні
клуби.

Дискусійний клуб має
стати лабораторією пошуку
шляхів підвищення трудо
вої та громадсько-політич
ної активності молоді, повною мірою задовольнити її
потребу в розширенні полі
тичного світогляду, дати
відповіді па всі питання су
спільного життя, що ХНИлюють молодь.
На заняттях клубу слід
колективно
обговорювати
актуальні питання внутріш
ньої та зовнішньої політики
Комуністичної партії і Ра
дянської держави, ' пробле
ми життя трудового колек-

тпву загалом і комсомоль
ської організації зокрема.
Засідання
політичного
клубу можуть проходити у
формі диспуту, тематичного
вечора, зустрічі «за круглим
столом», читацької конфе
ренції, ділової гри, пере
гляду фільму чи телепере
дачі з наступним обгоізоренням.
Перше заняття в системі
комсомольського
політпавчанпя радимо провести за
темою «Практичними спра
вами поглиблювати
пере
будову». На цьому занятті
необхідно глибоко проана
лізувати участь кожного

до політ,заняття
слухача в господарському
та г р о м аде ько - пол іт іічіі о м у
житті,
конкретний
вне
сок у справу перебудови,
виконання
соцзобов’язань
на честь 70-річчя Великого
Жовтня.
Л. ЄГЕЛЬСЬКА,
завідуюча відділом про
паганди і культурно-ма
сової роботи
обкому
комсомолу.

ЗАВТРА — ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ТУРИЗМУ

БУВ БИ МІЦНИМ НАМЕТ...
«НАЙВЛУЧН1ШИЙ
ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ
СВІТУ»
ж .

га’кий незвичний «титул»
здобув кіровоградський диНамівець майстер
спорту
Костянтин
Мандрик
від
представників
італійської
преси після яскравої пере
моги на чемпіонаті
світу
серед поліцейських та мілі
цейських стрільців.
Вперше подібні змагання
було організовано у 1985
році в Ливорно за ініціати
вою Палійської національної
федерації
стендової
стрільби. Головний
приз
першого чемпіонату
залишився у господарів
змагань, а наступного
сезону
його
вибороли
чехословацькі спортсмени. На тре
тій чемпіонат світу, що про
ходив з 13 по 20 вересня
цього року, вперше
було
запрошено збірну СРСР.
Підготовну до відповідаль~^..них
змагань
радянські
^В^трільці почали 25 серпня
«а олімпійській базі в Миу'ищах. Перед головним трейером динамівської збірної
країни пининло нелегне завЙання: із восьми рівних за
класом
кандидатів
віді
брати чотирьох. Вибір тре
нера випав на заслуженого
майстра
спорту
Асанова,
Майстра спорту
міжнарод
ного класу Мухамедьярова
та майстрів спорту Самедащвілі і Мандрика. І настав
ник не помилився:
радян
ські спортсмени у нелегкій
суперечці з кращими стріль
цями
Англії, Сполучених
Штатів
Америки,
ФРН,
Франції. Італії, Чехословач»їини, Шотландії продемон
стрували
свої
найкращі
якості, а також школу віт
чизняної стендової стрільби.
Си? двадцять
учасників
Двадцяти країн світу ви
борювали в
італійському
місті Ливорно три призових
ж^ісця І особистих змагані Великий трофей
за
Перемогу в командній пер
шості,
Після
підрахунку
командних очок місця
на
п’єдесталі
розподілилися
так: Чехослозаччина — 408,
фрСР — 406, Італія — 404
очка. Лише два очка заваЄил’и збірній
Радянського
бюзу вибороти усі головні
нагороди турніру. А ось в
особистому заліку нашому
землякові Костянтину Мандрику рівних не було! Кіровоградець, який тренує
ться під керівництвом тре
нера Івана Карповича Віль-

ною, вразив 188 із 200 мож
ливих мішеней. І першим,
хто поздоровив Костянтина
з перемогою, був Рафаель
Мухамедьяров. Він зайняв
друге місце, поступившись
чемпіону кількома очками.
Організатори чемпіонату
світу оцінили клас кірово-

ГРА МІЛЬЙОНІВ
Сьогодні і завтра згідно з рішенням Держкомспорту
СРСР і Федерації футболу СРСР вперше по всій країні
проводиться Всесоюзний день футболу.
У нашій області в більшості районів відбудуться різ
номанітні масові заходи: бліц- і міні-турніри, конкурси
і естафети 3 техніки володіння м'ячем, спортивні вікто
рини, тематичні вечори, зустрічі з ветеранами спорту,
чергові тури чемпіонатів району і області.
На кіровоградському стадіоні «Спартак» заздалегідь
продумали сценарій цього свята, озвучили арену, запро
сили па матч ветеранів команд «Спартак» і «Зірка». В Долинському районі в селищі Молодіжному і радгоспі імені
К- Маркса у фінальному матчі зустрінуться кращі підЛіткові команди розиграшу призу ЦК ВЛКСМ «Шкіряник
М’яч» серед ЧОТИРЬОХ вікових груп, в колгоспі «Дружба»
місцеві футболісти на новозбудоваиому полі приймати
муть у товариському матчі будівельників Чехословаччивді, які зводять Криворізький
гіринчозбагачувальний
комбінат окислених руд.
Проте хорошу підготовку до свята футболу демонстру
ють не скрізь. Так, на кіровоградському стадіоні спорт
клубу «Зірка?, до вчорашнього дня відсутня була рекла
мні. яка б запрошувала бажаючих на стадіон, «мовчала»

градського стендовика, на
городивши його двома ме

далями, золотим кубком, а
також... мисливським автоматом.
...Після повернення
до
рідного міста
«найвлучніший

поліцейський

світу»

Костянтин Мандрик
знову
розпочав тренування. Адже
вже у жовтні у Венесуелі
стартує черговий чемпіонат
світу. Час но чекаєі

С. МАКСИМОВ,
На
наш!

знімку:

Кубок

Фото В. ГРИБА.

Нині на Кіровоградщині самодіяльним туризмом за
хоплюються понад 50 тисяч чоловік різного віку. Із
них — 600 розрядників і 14 тисяч значківців «Турист
СРСР». В області працює близько 100 туристичних сек
цій. Цифри вражають. Але напередодні Всесвітнього
дня туризму хочеться поговорити про розвиток самоді
яльного туризму конкретніше. Отож наш кореспондент
веде розмову з головою Кіровоградського міського ту
ристичного клубу, доцентом кафедри економіки КІСМу
Валеріем Володимировичем СМИРНОВ ИМ.
— Туризм в Радянському
Союзі класифікується па
організований і самодіяль
ний. Перший вид охоплює
.мандрівки та екскурсії за
путівками по маршрутах,
визначених обласним бюро
: подорожей та екскурсій.
; Термін «самодіяльний ту: рнзм» дуже близький до
; «туризму спортивного». Най
більш зручними для любите
лів цього виду відпочинку є
походи вихідного дня. 1
і тільки нинішнього сезону в
: них взяли участь понад 142
ä тисячі чоловік. Цю цифру
можна цілком «зрозуміти»,
якщо визначити складові
самодіяльного туризму —
; пішохідний, лижний,
гірськпй, вело-, мото-, і автої кожний з ЦИХ вн
іс численних при
хильників.

ція орієнтування. Або в
КІСМі, де навчається кіль
ка тисяч молодих людей, ту
ристичний клуб створено,
але комсомольська органі
зація вузу зовсім не слід
кує за ного діяльністю. В
межах комсомольської ро
боти є такий важливий за
хід, як Всесоюзний похід
місцями революційної, бо
йової та трудової .слави
батьків. Саме в ньому її
можна поєднати туризм з
військово-патріотичним ви
хованням, але й тут стика
єшся з формалізмом. У
Світловодську почався обласішії зліт туристів, па
який прибули близько 500
. чоловік з усієї Кіровоград-.
щиііи, але організацію зльо
ту взяв на себе лише наш
клуб.
__

— Як взагалі організовує
ться самодіяльний
туризм
на Кіровоградщині?

— Через .туристичні клу
би і секції, які існують на
підприємствах та при на
вчальних
закладах. Тут
здійснюється підготовка до
походів, навчання інструк
торських кадрів. До міцних
осередків самодіяльного ту
ризму слід віднести вироб
ниче об’єднання
«Друк': маш», заводи «Гідросила»,
І радіовнробів, КВЛУЦА. Тут
»працюють не просто актиI вісти, а справжні ентузіас|тп туризму. Великі надії
г?наш клуб покладає паствоІ реїшя Всесоюзного доброз вільного фізкультурно-спор« тнвного товариства профI спілок. Це об’єднає обласне
; бюро по екскурсіях з ДФСТ,
: що значно поліпшить ді
яльність федерації туризму
Кіровоградщнни. І першим
кроком до цього є включен
ня туризму до програми об
ласної спартакіади колек
тивів фізичної культури. За
постановою ВЦРПС туризм
буде існувати як спартакі
адний вид спорту. Але тут
ми зіткнулися з проблемою:
чи не винде так, що колек
тиви фізкультури, вирішую
чи проблеми з комплекту
ванням команд, відійдуть від
пропаганда про День футболу в колективах фізкультури
Устинівського, Компаніївського, Онуфріївського районів,
масовості?
де. до речі, все зволікають із будівництвом районних
стадіонів. Затягнулась па невизначений час реконструк
ція стадіонів в Малій Висці, Петровому, Новгородці, Добровеличківці. Навіть у таких великих населених пунктах,
як Аджамка, Оситняжка і Бережинка Кіровоградського.
Суботці і Дмитрівна Зпам'янського, Смоліне Маловисківсі.кого, Піщаний Брід і Липняжка Добровеличківського,
Нова Прага Олександрійського, Витязівка Бобринецького,
Березівка Устинівського районів любителям не тільки
футболу, а й інших ігрових видів спорту через відсут
ність капітальних споруд ніде зміцнювати свої: здоров’я,
активно відпочивати.
Якщо в першій групі чемпіонату обласна федерація
футболу (голова суддівської колегії О. Й. Кацман) знач
но поліпшила організацію матчів, зайняла принципову
позицію щодо порушників, то в другій групі є ще чи
мало проблем: недисциплінованість гравців, грубі по
милки суддів, иінезадовільна підготовка
полів, відсут
ність протоколів зіграних матчів, перенесення ігор. Сла
бо допомагають розвитку футболу культурно-спортизні
комплекси, господарські керівники.

9. АДОНІН,
Герой Соціалістичної Праці, голова обласної
федерації футболу.

— 1 це всі проблеми?

— Нині велика кількість
і молодих людей створює
і для себе свій світ — це ті ж
; рокери, металісти, тусовки.
’> A.’je повірте, що туризм як
; вид спорту може принести
> молодій людині значно біль> ніс користі в їхньому роз> витку, як фізичному, так і
> моральному. Однією з пай>головніших проблем в туризмі є самоусунення ком
сомолу ВІД НОГО розвитку.
? Наприклад, на такому веглпчезному підприємстві, як
< виробниче об’єднання «Чер? вона зірка», існує лише сек-

— При міському
турис
тичному клубі працює ту
ристська школа. Які її функ
ції?

— Школу було створено
за нашою ініціативою у
1983 році. Головне завдан
ня школи — підготовка ін
структорських кадрів, які
будуть працювати в сек-.
ціях на підприємствах і на
вчальних закладах. Велику
роботу в цьому напрямі
проводить актив клубу, до
якого входять В. Смирнов,
І. Аптонов, Ю. Огородов^
В. Лебедев. Щороку паша
школа випускає 150—200
інструкторів.
— Які нові маршрути від
крив туристичний
клуб в
цьому році?

— Вже навесні група із
100 туристів Кіровоградщи-.
іш здійснила подорож дру
гої категорії складності че
рез пустелю Кара-Куми.
200 кілометрів подолали
туристи, зібравши численні
відомості про цю місце
вість. Вважаємо цей марш
рут перспективним, і навес
ні 1988 року знову пла
нуємо подібну
подорож.
Приваблюють до себе й пів
острів Таймир, Кадарськнй
хребет, Урал, Карелія, Пів
нічний Кавказ. Минулого
сезону «підкорили» Кам
чатку і хочемо знову повер
нутися до неї. З кожним ро
ком паш клуб розширює
межі туристського сезону,
який нині триває майже ві
сім місяців.
Наступне запитання В. В.
Смирнов «передбачив». Про
свої плани він відповів ряд
ками з популярної пісні:
«Была бы прочна палатка,
и был бы не скучен круг».
У колі кіровоградських са
модіяльних туристів справ
ді не нудно. Але його необ
хідно постійно розширюва
ти. 1 в цьому міський ту
ристський клуб бачить свою
найголовнішу мету.
Розмову вів
С. БОНДАРЄВ.

ФУТБОЛ: «НИВА» (Тернопіль) —■ «ЗІРКА» — 2:0.
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«Молодий комунар»
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Переміг
олександрієць

НЛО над вулицею
Тімірязєва
Коли у вас є близькі
знайомі, яким ви не ба
жаєте нічого поганого, по
передьте їх, щоб ходили
вулицями нашого міста із
задертою головою.
Розумію, спочатку цс
буде важко, бо не всі вас
зрозуміють. «Ти диви, —
скажуть, — не інакше, як
підвищення
по службі
одержав, он як голову за
дер. Ні на кого й не ди
виться!». Терпіть, Люди
побалакають та й звикпуть. Зате ви (чи ваші
близькі знайомі, яким ви
не бажаєте нічого погано
го) матимете гарантію,
що вам по голові нічого
не гепне. Інакше ходити
вулицями нашого міста,
особливо
центральними,
небезпечно. Балкони, що
нависають над вашими
головами, мов міст вад

бурхливими
водами, у
будь-яку мить можуть ві
докремитися від будинків.
Ну, якщо не повністю,
то частинами — обов’яз
ково. Сама бачила, як не
давно па вулиці Луначарського (на розі з вулицею
Тімірязєва)
відокреми
лась від балкона здоро
венна бетонна брила та м
гепнула прямо перед, да
руйте, носом якогось,гро
мадянина в капелюсі. Не
знаю, про що подумав
громадянин, а я — що то
приземлився НЛО (не
впізнаний літаючий об’єкт).
А як дотумкала, що помилилась, — не дуже і роз
чарувалася. Момент пер
шого враження, як кажуть,
сильніший.
Думала-гадала, з ким би
ото поділитися цим вра
женням та й подзвонила

ЛЕТИТЬ СТРІЛАІ j

ФОТОУСМІХ

до відповідального пра- /
цівника міськвиконкому. 0t£
— Чи не хотілось би <
вам, — запитую, — поба- 5
чити НЛО на вулиці Тімі- £
рязєва?
\
— Громадянко, не мо- /
рочте мені голови, — роз-$
сердився
відповідальний 0
працівник. — Мені ще £
тільки НЛО не вистачало!
Говоріть конкретно, що \
трапилось?
і
— Балкони на старих *
будинках потребують тер- *
мінового ремонту. Що ви
думаєте з цього приводу? і
— Думати можна бага- \
то. Треба ремонтувати! 0
Чи не правда —- золоті \
слова. Треба ремонтувати, 0
Коли — це вже проблема $
інша. Над нею, схоже, ніхто не замислюється ні у ?
міськвиконкомі, ні у ран- ■*\
виконкомах.
.0
А поки суд та діло, як £
кажуть, то порадимо своїм близьким знайомим хо-/
лити із задертою головою.

підпис
«АП» оголошує коннурс на найсмішніший
до фотографії. В наступному випуску опублікуємо їх
разом з прізвищами авторів. Ану ж бо, дотепники!

І

¥••sea2 &

СЕРЕД

Минулого разу таким
заголовком стріла нашої
сатирично - гумористичної
сторінки («АП» ЗА 29
СЕРПНЯ) вразила пра
цівників кінотеатру «Ком
сомолець», що в обласному
центрі. Йшлося в ній про

Л. КАРІМОВА.

на фабрика надіслала нам
бракований
екземпляр
стрічки: всі частини філь
му мають велику фотогра
фічну щільність, тому так
досвід неякісного демон сильно вона поблякла, то
стрування фільму.
му так звук притих... Вина
«Матеріал обговорено в працівників кінотеатру, що
колективі кінотеатру, — таку браковану стрічку не
повідомила директор Т. І. відмовились
показувати
Краснощоченко. — Факти глядачам. Висновки з ньо
підтвердились. Вина не го негативного досвіду бу
повністю паша. Копіюваль де зроблено».

Анатолій $
ВИСОЦЬКИЙ \

БУДНЯ»

Викликає якось шеф і ції тимчасово виконував.
каже:
Хлопець ти метикуватий, з
—
Тут
така
справа,
дипломом, маєш розряд по
І
Дмитровичу (це у нього самбо — тобі й карти до
манера: усіх тільки по- рук.
і батькові називати). — З
Мені що? Коли треба —
і
треба. Правду Ферди
понеділка наша шановна то
нанд
Микитович каже: ін
іі Панасівна
у відпустку женерів, хоч греблю гати,
йде, а замінити її нікому. навіть там, де інженерною
(Закінчення. Початок
справою і не пахне. Зреш
і Сам знаєш — інженерів тою, це справа не моя —
див. «АП» за 29 серпня). 4 багато, а секретарка одна. начальству видніше.
4
Стан виконувати нові
і Треба, щоб хтось її функПочаток. Карпати, Кар- £
пати. Похмурий ранок, с
Ходіння по муках.
Іван
Грозний. Вбивця з того Jj
світу. Ідіот. Банда бри- /
тоголових. Хлопець з на_ і директор
шої вулиці. Хлопець з на- *
того міста. Циган. Там, де *
закінчується асфальт.
(
Зловредна неділя. На- *
вада. Крадіжка. Інспектор /і
карного розшуку. Тіні зни- £
кають опівдні. 1 дощ зми- $
ває всі сліди.
і
Застава в горах. Засід- <>
ка. Солдат Іван Бровкін.}
Максим Перепелиця. Ар-£
мія Трясогузки. Лейтенаїь/
ти. Два капітани. Майор $
Вихор. Сильні духом.
£
Без наказу не стріляти.
Пароль «Отель Регіна». 0
Пароль не потрібний. До$
Мал. О. БОСОГО.
мене, Мухтар. Джульбарс. *
Бій на перехресті. Назад *
дорог» немає. Сімнадцять
миттєвосте« весни. Крах. *
Кінець «Сатурна». Перемо-'
• Так довго боровся за свою ідею, що забув, у чо
’ га.
•;
му
вона полягає.
!
'
• Людей подивився, а себе показати не вдалося.
з м. Кіровоград.
л Л . л л А Л Л Л Л Л 4. ЛА Л А

Детектив
з кіноафіш

ФРАЗИ

квитки, як провозять па
сажирів без квитків — про
це в «АП» було сказано
29.08. Чому ж не хочуть
доповнити нашу розповідь
серйозними розмовами з
А ось працівники авто
Сподіває
бусного парку в Гайвороні винуватцями?
мось
на
взаємність
діало
та Новоархангельської ав
тостанції мовчать. Як во гу.
Адміністрація «АП».
ни поза плечима продають

«Операція
«Автобус»

ГУМОРЕСКА

обов’язки. Нічого, працю
вати можна. Папірця яко
гось до книги вхідних чи
вихідних запишеш, на те
лефонний дзвінок відпо
віси. і\ основне — стере
жеш, щоб у неприймальні
години ніхто до кабінету
не прорвався. Бо такий
порядок заведено. Та й
Фердинаид Микитович су
воро попередив: нікого, ні
з якого приводу! Важливі
ідеї обмірковує. Які саме
ідеї — не знаю, бачив
тільки, як вій сидів у гли
бокій задумі над аркушем
паперу, де написав двоє
слів: «Дорогенька
курі
почко!».
У середу, на третій день
мого секретарювання, влі
тає до приймальні еле
гантна дама, одягнена за
останнім криком моди.
— Фсрдя у себе? — пи
тає.
— Хто, хто? — не зро
зумів я.
— Фердя. Даруйте, за
була, — посміхається, —
Фердинаид Микитович.
— У себе, — кажу, —
тільки ви не вчасно. На
скільки я розумію, у вас
особисте питання, а в нас
приймальний день з осо-

м. Кіровоград,
вул. Луначарсьиого.

ЛКСМ Украины.
БН 01804.

Індекс 61103.

Доповів про цю
подію
Фердинандов! Микитовичу,
детально описавши
зов
нішність
відвідувачки
і
повторивши н слова. Ба
чу, змінюється він на об
личчі: то червоніє, то блідніє. З нрісла зіскочив, очі
витріщив і мало не лусне
зі злості. Листок з «доро
генькою куріпочкою» схо
пив, зіжманав і пожбурив
мені в обличчя.

...На другий
день у
приймальню посадили Мак
симівну — інженера з від
ділу майбутніх успіхів,
мене повернули назад
відділу иекондішій.
Феодосії} ЛУЗАН.

Е. КУЛІН.
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бистих питань — п’ятни
ця. Тоді и приходьте.
— Який ше «приймаль
ний день»? — гнівається
вона. — Я не тутешня. їду
оце на відпочинок і спе
ціально завернула,
щоб
про дещо з ним домови
тися.
— От у п'ятницю й до
мовитеся, — кажу ввічли
во, а сам заступаю їй до
рогу до кабінету. — А до
того часу він ні бачити, ні
чути вас не бажає.
— Ага, так! — скипіла
відвідувачка, і різними
словами як понесла: вуха
в’януть слухати таке про
свого начальника. Далі
грюкнула дверима і виско
чила з приймальні.

• Бракувало часу для докорів совісті.
ф Не вистачало характеру, щоб його проявити.
• Довго ловив себе на думці, та так і не спіймав.
• В роботі колективу відчувалася система. Нер
вова.

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

На украинском языке.

«АП» НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ

НЕПРИЙОМНИЙ ДЕНЬ

«М©лодой коммунар»

?

В. ЯКУНІН.

«АП» ВІДПОВІДАЮТЬ
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У Волгограді завершився
Всесоюзним конкурс про
фесійної майстерності мо
лодих дільничних інспекто
рів міліції. Змаганняі про
ходило з п’яти видів програми: політичної, СПЄЦІальпої, технічної, бойової
фізичної підготовки.
Із сумою 73,9 бала в осо
бистому заліку перемогу
здобув 29-річнйй дільнич
ний інспектор Олександрій
відділу
ського
міського
внутрішніх справ старший
лейтенант міліції Микола
Степаненко. Високі профе
сійні навики, зібраність,
широка ерудиція дозволи
ли посланцю Кіровоградщнни піднятися на високу схо
динку п’єдесталу
пошану
Всесоюзного конкурсу.
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А Вуглероз р і з
«Костянтинівський»
ВО «Олександріявугілля» — Всесо
юзна ударна ком
сомольська будо
ва. Чи виправдовує
вона свою гучну^
назву?
А До підсумків
студент
роботи
ських будівельних
загонів області.

А Продовжується
конкурс «1917-1987.
Діла, дні, люди»...
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